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Innledning 
 

Etter den nye oppbygging for studieretning spansk (høsten 2010), tilbys SPA1100 en gang i året 

(hver høst), hovedsakelig til programstudenter og årsenhetstudenter som går i sitt 1. semester på 

spansk. Enkeltemnestudenter blir også tatt i dette kurset. Det hele resulterer i at studentgruppen er 

veldig sammensatt og kan delvis forklare hvorfor så mange som 21 påmeldte studenter ikke gikk 

opp til eksamen.  

 

 

1. Vurdering av kurset 
 

Høsten 2012 var 80 påmeldte studenter til kurset og 59 som gikk opp til eksamen. Karakterene ble 

fordelt slikt: 9 studenter fikk A (16%), 14 fikk B (25%), 14 fikk C (25%), 10 fikk D (18%), 6 fikk E 

(9%) og 4 strøk (7%).  

 

Kurset bygges på egen produsert materiale som blir oppdatert hele tiden. Alt materialet ligger ute på 

kursets side på Spanskportalen og blir lagt ut i god tid før hver enkelt time:  

http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1100/index.html  

 

Alt materiale på denne elektroniske siden blir strukturert etter undervisningsplanen. Undervisningen 

har vært basert på dette egenproduserte materialet og i samsvar med planen og strukturen som er 

presentert på denne siden.  

 

I tillegg til dette egenproduserte materialet som blir brukt i undervisningen, består også det 

obligatoriske pensumet av Ruiz Rufino, Maximino J.: 50 nueces de lengua y unas notas de 

gramática Oslo: Unipub. Og følgende anbefalte oppslagsverker: Alonso Raya, Rosario 

(m.fl.): Gramática básica del estudiante de español, 2005. Madrid: Difusión (ISBN: 84-

8443-225-4); Johnsen, Åse og Ruiz Rufino, Maximino J.: Spansk i kontekst, 2010. Bergen: 

Fagbokforlaget. 
 

 

 

2. Kommentarer til læringsutbytte   
 

Organisering av kurset rundt nettsidene (Vortex og Spanskportalen) fungerer veldig bra og gir kurset 

en solid struktur. Fronter blir også brukt som et bra supportermiddel til kurset og undervisningen 

(for eksempel, til innleveringen av hjemmeoppgaven, gjennomføring av underveisevalueringen eller 

til å fremme spørsmål eller svare studentene i forumet).  

 

Våren 08 ble tatt i bruk en egen Wiki-side til kurset (http://spa1100.pbworks.com/). Denne siden gir 

studentene muligheten til å publisere sine egne tekster basert på temaene som blir gjennomgått i 

timene. Deltakelse fra studentene blir større for hvert semester. 

 

http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1100/index.html
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=114576572&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=114576572&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=051355507&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=090865561&kid=biblio
%22


 

3. Kommentarer til emnebeskrivelse  

 

Det har vært et kjent problem at en del studenter ikke har vært helt klare over hva målet og innholdet 

for kurset er når de melder seg på emnet. Til tross for at emnebeskrivelsen også gjennomgås i første 

forelesningstime, er det flere studenter som i løpet av semesteret blir overrasket over nivået og 

egeninnsatsen som kurset krever.  

 

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering 

 

Høsten 2011 ble det satt i gang en kollokviegruppe ledet av en masterstudent. Dette semesteret har 

vi også fått midler til å fortsette med denne ordningen. Det er blitt gitt i alt 16 timer fordelt på 8 

uker. Disse timene ble brukt til jobbe videre med grammatikkøvelsene som støtter 

undervisningsmateriale og til å jobbe videre med eventuelle spørsmål.  

 

 

5. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

 

1) Kollokviegruppen supplerer undervisningen på en fin måte, fungerer bra og gir gode 

resultater. Det er ønskelig å fortsette med denne ordningen i fremtiden.   

 

2) Bruken av ressursene rundt kurset (særlig nettsiden i Spanskportalen, undervisningsmateriale 

og wiki) krever kontinuerlig oppdatering og stadig produksjon av nye materiale. Det hadde 

vært ønskelig med noe form for støtte til dette arbeidet (for eksempel i form av noen 

ekstratimer). Dette forslaget er blitt lansert i tidligere emnerapport, men emneansvarlige har 

ennå ikke hørt noe mer.  

 

3) SPA1100 egner seg ikke til alle studenter som i dag tar dette kurset (og det samme gjelder 

andre emner på 1000-nivå). Våren 2013 ble lansert ideen om å starte et nytt emne for andre 

studenter enn programstudenter og for studenter som sliter med overgangen fra 

videregående. Administrasjonen har lagt på is dette forslaget, men det er klart at et slikt kurs 

kan bidra til å tilpasse undervisningen og dermed øke kvaliteten på SPA1100 og andre emner 

på 1000-nivå.  
 


